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ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 336 ΕΞ/26.02.2019
 Αθήνα, 26.02.2019

Αρ. Πρωτ.: 336 ΕΞ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 336/2019
 ΘΕΜΑ:

Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Πρόκειται για ΙΚΕ που συστάθηκε τον Αύγουστο του 2016 και ανάρτησε για τη χρήση του 2016 στο ΓΕΜΗ (δηµοσιεύτηκαν) ΕΟΚ για το 2016
ως πολύ µικρή οντότητα.

Για τη χρήση του 2017 παρουσιάζει τα εξής στοιχεία:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2021313.63

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8351065.78

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 97

Η εταιρεία αυτή έχει υποχρέωση µαζί µε τις ΕΟΚ να αναρτήσει για δηµοσίευση και Έκθεση Ελεγκτών

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν έχει υποχρέωση, διότι δεν έκλεισε δύο διαχειριστικές χρήσεις ως µικρή οντότητα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι οντότητες κατατάσσονται µε βάση το µέγεθός τους στις κατηγορίες των παραγράφων 2 , 3 , 4 , 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014
(πολύ µικρή, µικρή, µεσαία, µεγάλη).

Επιπλέον, στην παράγραφο 9 του ως άνω άρθρου, ο νόµος, προβλέπει ως προϋπόθεση για την αλλαγή κατηγορίας µεγέθους την υπέρβαση ή
την µη υπέρβαση των ορίων δύο εκ των τριών κριτηρίων (ήτοι: σύνολο ενεργητικού, κύκλος εργασιών, αριθµός απασχολουµένων ατόµων) για
δύο διαδοχικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή κατηγορίας µεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω
διαδοχικών περιόδων.

Λόγω της σύστασης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας τον Αύγουστο του 2016 για την υποδωδεκάµηνη χρήση ο κύκλος εργασιών για
την εφαρµογή του ως άνω άρθρου υπολογίζεται κατ΄ αναλογία σε ετήσια βάση. Οδηγίες σχετικά µε την αναγωγή παρέχονται από την
παράγραφο 2.12 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρµογής του νόµου 4308/2014 της Ε.Λ.Τ.Ε στην οποία αναφέρονται: «Αν η περίοδος
(διαχειριστική χρήση ή φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου (πχ. έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου), ο κύκλος εργασιών
για την κατάταξη στις προαναφερόμενες κατηγορίες οντοτήτων βρίσκεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ή μεγαλύτερο λογίζεται ως μήνας, ενώ χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών δεν λαμβάνεται
υπόψη, αλλά κατά πάγια πρακτική προσμετρείται το σύνολο του κύκλου εργασιών για την αναγωγή σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση
που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε
ετήσια βάση για το διάστημα αυτό. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η ένταξη σε κατηγορία γίνεται με βάση τις επόμενες δύο πλήρεις
ετήσιες περιόδους».

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία του ερωτήµατος, κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της (2016 και
2017), θα καταταχθεί στις πολύ µικρές οντότητες και το τρίτο έτος (2018) θα καταταχθεί σε κατηγορία µε βάση τα µεγέθη των δύο πρώτων
ετών. Υπενθυµίζεται ότι το ΣΛΟΤ έχει απαντήσει σε παρόµοια ερώτηση κατάταξης νεοϊδρυθείσας εταιρείας µε κριτήριο το µέγεθος (Α.Π.
822/17.5.2016 και Α.Π. 1005/17.7.2018).

Στη χρήση 2018, σε περίπτωση που η Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των µεσαίων οντοτήτων υπόκειται σε
υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Ειδικότερα, στον Ν 4336/2015 MΕΡΟΣ Β,΄ `Αρθρο 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1, εδάφιο 1
προβλέπεται ότι:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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«1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 (Α΄174),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:

α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251),
όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

β) .........................................................................................................................................................»

Επιπλέον στο εδάφιο 2 της ίδιας υποπαραγράφου αναφέρεται ότι:

«Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν
προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την προαιρετική
υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα».

Συµπερασµατικά, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία του ερωτήµατός σας στη χρήση 2017 κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ µικρών
οντοτήτων και δεν υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο από τακτικούς ελεγκτές.

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Ελένη Ρογδάκη - Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:
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